UCHWAŁA NR 76/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego w Chodzieży
Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148), art. 32 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz §6 i §7
ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
25 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski (Dz. Urz. Woj.
Wielk. z 2009r., Nr 67, poz. 948 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani mgr Agnieszce Rettig z dniem 1 września 2019r. pełnienie
obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży (do 31 sierpnia 2019 r.
Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży) na okres od 1 września 2019r. do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020r.
§ 2. Z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora przyznaje się z dniem 1 września 2019 r.
dodatek funkcyjny w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek .............................................
Wicestarosta Julian Hermaszczuk ...........................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz ...........................................
Magdalena Jankowska ......................................
Adrian Urbański ................................................
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UZASADNIENIE
Dnia 31 sierpnia 2019 roku upłynął okres powierzenia Pani Zofii Cieślak stanowiska
Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. W związku z tym 27 maja 2019 r.
ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ww. placówki. Termin składania wniosków upłynął
12 maja br. W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat na to stanowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi
tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Ponieważ w Centrum Edukacji Zawodowej
w Chodzieży nie ma stanowiska wicedyrektora, nauczycielem wyznaczonym do zastępowania
w razie nieobecności dyrektora została Pani Agnieszka Rettig. Stąd do czasu wyboru dyrektora
powierza się jej pełnienie obowiązków dyrektora. Na mocy art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) z dniem 1 września 2019 r.
dotychczasowe Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży staje się Centrum Kształcenia
Zawodowego w Chodzieży.
Każde okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły/placówki musi być
dokonane w drodze uchwały Zarządu, bowiem nie jest to „zwykłe” zastępstwo nieobecnego
dyrektora. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora, wicedyrektorowi lub wyznaczonemu
nauczycielowi nie jest uzależnione od jego zgody.
Zgodnie z §6 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/09 Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski dodatek funkcyjny
przysługuje nauczycielowi któremu powierzono obowiązki kierownicze w szkole. Wysokość tego
dodatku ustala Zarząd Powiatu. Wysokość dodatku dla dyrektora tej jednostki wynosi 20 – 80%
kwoty bazowej dla nauczycieli.
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje skutków finansowych, ponieważ wynagrodzenie
dyrektora zostało zabezpieczone w planie finansowym jednostki.
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